شعبة الدراسات العربية
وحدة السرد المغربي الحديث
الفصل السادس /أدب ونقد
األستاذ :عبد الغني حسني

منهج تحليل النص السردي
سنقرتح يف هذه اخلطة حتليل اخلطاب السردي من خالل بنياته اليت حددهتا السردايت الشكالنية والبنيوية ،إضافة
إىل توظيف النموذج العاملي الذي طوره غرمياس يف السيميائيات السردية.
وسيكون املنطلق يف ذلك :متييزان بني جانبني يف النص السردي مها :القصة واخلطاب .وهو متييز يستند إىل متييز
الشكالنيني الروس بني املنت احلكائي واملبىن احلكائي وبني األدب واألدبية ،ومتييز جريار جينيت بني القصة واحلكي والسرد،
ومتييز البنيويني عامة بني النص واخلطاب .وهو ما اعتمد عليه بعض السرديني العرب ،كسعيد يقطني ومحيد حلمدان،
للتمييز بني القصة واخلطاب :بني حمتوى النص السردي و"صيغته" .وهكذا سنعتمد على العناصر اليت حددها كل من محيد
حلمدان يف كتابه "بنية النص السردي من منظور النقد األديب" وحممد بوعزة يف كتابه "حتليل النص السردي :تقنيات
ومفاهيم" ملكوانت اخلطاب السردي ،وهي :السرد (الرؤية السردية) والشخصية احلكائية والفضاء احلكائي والزمن احلكائي
وصيغ احلكي.
ويف انطالقنا من هذا التمييز ننبه إىل أن اهتمام البنيويني والشكالنيني كان موجها حنو هذه البنيات املش ّكلة
للخطاب واحملددة لسرديته ،أي حنو "شكل القول" بدل مضمونه الذي كان جمال اهتمام املناهج السياقية .ولكون املداخل
اليت ميكن من خالهلا قراءة النص السردي متعددة ،فإن االهتمام ابخلطاب وببنيات النص السردي لن يلغي اهتمامنا أيضا
مبحتواه وداللته .وحنن ننهج يف ذلك منهجا قريبا مما فعله الناقد سعيد يقطني يف تقدميه لتصور متكامل لتحليل السرد
العريب .ومن هنا سيتضمن التحليل املقرتح حتليال حملتوى القصة ودالالته ودالالت الشخصيات من خالل النموذج العاملي
لغرمياس ،إضافة إىل االنفتاح على الدالالت السياقية للنص السردي.
 )1المحتوى الحكائ:
يهتم كل من السيميوتيقيني والسرديني بتحليل ما يسمونه معا  .narrativitéغري أن هذا املصطلح ،إن كان
يرتجم عند السرديني ب"السردية" اليت يقصدون هبا "شكل" اخلطاب الذي يستند إىل مفهوم املبىن احلكائي عند
توماشيفسكي (من الشكالنيني الروس) ،والذي حيدد "أدبية" العمل السردي ،فإنه يرتجم عند السيميوتيقيني ،حسب ما
يذهب إىل ذلك سعيد يقطني (يف كتاب :البنيات احلكائية يف السرية الشعبية) ب"احلكائية" اليت تدل على املضمون
احلكائي .هذه احلكائية تعرفها الناقدة آن هينو من وجهة نظر سيميوتيقية أبهنا "أفعال" تنتج عنها حتوالت يف الوضعيات،
يف قوهلا" :ميكن أن نتحدث عن  narrativitéعندما يصف نص ما ،من جهة أوىل ،حالة بداية على صورة عالقة
امتالك أو فقدان ملوضوع ذي ق يمة ،ومن جهة اثنية ،فعال أو متوالية من األفعال اليت تنتج حالة جديدة ،خمالفة حلالة
البداية" (البنيات احلكائية).
ويسلم االشتغال بتحليل مادة احلكي إىل الوقوف على ما يسميه السيميوتيقيون ب"احملتوى" ،ويسميه سعيد يقطني
"ابلوظيفة املركزية" أو "الدعوى" (البنيات احلكائية .)36-35 ،وهي الفكرة اليت يدور حوهلا العمل احلكائي ويسعى الراوي
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إىل إبرازها من خالل خمتلف العناصر املكونة لعمله .هذه الفكرة اليت ميكن تسميتها ابلقصدية أيضا ،حسب غرمياس ،توجد
بشكل ضمين ومسبق قبل ظهور العمل احلكائي ،وأييت هذا األخري جتسيدا هلا .وهي ذات أمهية مركزية يف العمل احلكائي،
ألهنا هي اليت توجه خمتلف وظائف العمل وتتحكم فيها.
من هذا املنطلق ميكن النظر إىل احملتوى احلكائي بوصفه عنصرا موجها لوظائف النص ولبنياته اخلطابية أيضا.
هذا احملتوى ال يكتسب قيمته إال يف ظل السياقات النفسية واالجتماعية والتارخيية وسياق التلقي اليت تؤطر مجيعا
إنتاج العمل السردي واستقباله .أي أنه "رسالة" يوجهها كاتب إىل متلق يف سياقات حمددة.
(التبئي):
 )2زاوية الرؤية الرسدية
ر
حتدث توماشفسكي عن نوعني من السرد مها :السرد الذايت الذي يقدم فيه الراوي وجهة نظره اخلاصة من خالل
سرده لألحداث ،والسرد املوضوعي الذي حيكي فيه األحداث بشكل حمايد.
وكان هذا ممهدا حلديث الناقد الفرنسي جريار جنيت عن مفهوم التبئري الذي مساه جون بويون "الرؤية السردية"
اليت تنقسم عنده إىل ثالثة أنواع:
 −الرؤية من خلف (الراوي أكرب من الشخصية) :يتميز هبا السرد الكالسي .هذا النوع قريب مما مساه
توماشفسكي ابلسرد املوضوعي .ويكون السارد عاملا بتفاصيل األحداث وأفكار الشخصيات .ومن أبرز
مؤشراته يف النص السردي وصف السارد ألحاسيس الشخصيات وما تفكر به مما ال ميكن للشخصيات
األخرى معرفته.
 −الرؤية مع (الراوي يساوي الشخصية) :يغلب عليها استعمال ضمري املتكلم حيث يكون السارد شخصية
مشاركة يف األحداث ،كما هو الشأن يف رواايت الشخصيات كالرواايت الرومانسية ،والسرية الذاتية.
وتقابل ما مساه توماشفسكي ابلسرد الذايت.
 −الرؤية من خارج (الراوي أصغر من الشخصية) :مل يشر توماشيفسكي إىل هذا النوع ألن الرواايت اليت
تتبىن هذا النمط من السرد مل تظهر إال مع الرواية اجلديدة بعد منتصف القرن العشرين .فهذا النوع من
الرؤية مرتبط أكثر ابلرواية اجلديدة وينعدم فيه وصف املشاعر ،هلذا مسيت الرواايت اليت تتبناه ابلرواايت
الشيئية اليت تكتفي بوصف األشياء الظاهرة ،لكون السارد غري عليم أبفكار الشخصيات ومشاعرها.
وهذا املؤشر يعد وسيلة للتمييز بني الرؤيتني :من خلف ومن خارج ،مع اشرتاكهما معا يف كون السارد
شاهدا على أحداث القصة ،وليس شخصية من شخصياهتا.
واخلالصة أن حتديد زاوية الرؤية يقتضي حتديد نوع الرؤية السردية وشكل حضور الراوي (مشارك يف األحداث
بوصفه شخصية رئيسية أو اثنوية ،أو مفارق وشاهد عليها وليس مشاركا) ،إضافة إىل عدد الساردين (سارد واحد أو
متعدد؟).
 )3الشخصية:
ختتلف وجهات النظر اليت يتم تناول الشخصية احلكائية من خالهلا ابختالف املنهج النقدي املعتمد :فاملناهج
السياقية (التارخيي واالجتماعي والنفسي) تنظر إليها بوصفها مناذج واقعية معربة عن أوضاع نفسية أو اجتماعية أو تقدم
صورة عن الواقع التارخيي الذي متثله .أما السرد ايت البنيوية والشكالنية والسيميائيات السردية اليت تعتمد مجيعا التحليل
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الداخلي احملايث للنص السردي فتنظر إىل الشخصية احلكائية بوصفها مكوان بنيواي حييل على داخل النص ال على مرجع
خارجي .ومن هنا جاء وصف غرمياس للشخصيات احلكائية أبهنا "كائنات من ورق" ال تكتسب قيمتها مما حتيل عليه
خارج النص ،بل من عالقتها الداخلية ببقية الشخصيات وبقية البنيات السردية ،أي أن قيمتها تتحدد من معطيني مها:
مساهتا اخلالفية اليت متيزها عن غريها من الشخصيات ،لكوهنا شبيهة ابلعالمة اللغوية يف هذا اجلانب ،و"وظيفتها" داخل
النص.
وهكذا ،وابست نادان إىل ما قدمه الشكالنيون يف دراسة الشخصية احلكائية ،من خالل مفهوم الوظيفة عند فالدميري
بروب ،وما قدمته السيميائيات السردية مع غرمياس يف تطويرها لدراسة الشخصية بوصفها "عالمة" سيميائية تكتسب
قيمتها من عالقاهتا اخلالفية ووظائفها السردية ،ميكن وضع خطة لدراسة الشخصية احلكائية من وجهتني مها :السمات
والوظائف.
أ -السمات :يقدم النص السردي عادة الشخصية احلكائية بوصفها متتاز بسمات متيزها عن الشخصيات
األخرى .وهذه السمات يتم تقدميها من خالل أوصاف (ملفوظات وصفية) أو أفعال (ملفوظات سردية) بطريقة التقدمي
املباشر (الشخصية تقدم نفسها) أو التقدمي غري املباشر (يقدمها السارد أو تقدمها شخصية أخرى) .ويف هذا اإلطار
ميكن التمييز بني أنواع من الشخصيات اليت تتحدد من خالل مساهتا (حسب تصنيف حلمدان يف كتاب حتليل البنيات
السردية) على الشكل التايل:
 −الشخصية النمطية :هي الشخصية اليت متتاز بسمات ومالمح حمددة بشكل دقيق واثبت ،حبيث حتافظ
على صفاهتا يف استقالل عن األحداث (كشخصية أمحد عبد اجلواد يف ثالثية جنيب حمفوظ) .وميكن
تسمية الرواية اليت حيضر فيها هذا النوع من الشخصيات ،استنادا إىل إدوين موير ،برواية الشخصية.
 −الشخصية اإلشكالية :تعود هذه التسمية جلورج لوكاتش يف حديثه عن البطل اإلشكايل يف الرواية .ومتتاز
الشخصية اإلشكالية بكوهنا متتلك وعيا بوضعيتها وترفض القيم املنحطة السائدة وتسعى إىل تغيريها
لكنها ال متتلك اقرتاحات عملية للتغيري ولتجاوز أزمتها ،إضافة إىل توظيفها لضمري املتكلم يف احلديث
عن نفسها (شخصية سعيد مهران يف رواية اللص والكالب).
 −الشخصية الرامزة :حتضر يف النص السردي بقيمتها الرمزية ،بكوهنا ترمز لفكرة أو قيمة .ومثاهلا بعض
الشخصيات احليوانية اليت قد حتضر يف النصوص القصرية (ميكن احلديث عن رمز الكالب يف رواية اللص
والكالب).
وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن النظر إىل مسات الشخصية أيضا يف إطار عالقتها ابلشخصيات األخرى إلبراز مظاهر
التقابل بينها .وهو ما يسمح بتقدمي تصنيف للشخصيات حبسب مساهتا.
ب -الوظائف :يعد النموذج الذي قدمه فالدميري بروب يف دراسته للحكاية اخلرافية من أهم النماذج يف دراسة
وظائف الشخصيات .فقد توصل بروب ،من خالل حتليله ملائة حكاية خرافية روسية ،إىل أن هناك بنية اثبتة ختضع هلا
جمموع هذه احلكاايت تتمثل يف تردد عدة وظائف للشخصيات .وهذه الوظائف تبقى اثبتة رغم تغري الشخصيات احلكائية.
تعني ملفوظات سردية تقوم هبا الشخصيات .وهذه الوظائف يتم
وقد حدد بروب هذه الوظائف يف إحدى وثالثني وظيفة ّ
تعني هلا موقعها يف
توزيعها يف هذه احلكاايت على عدد حمدد من الشخصيات اجملردة اليت تتحدد من خالل دائرة فعل ّ
احلكاية .وقد جعل بروب عدد هذه الدوائر سبعة ،كل دائرة حتدد نوعا من األفعال اليت تقوم هبا الشخصية يف احلكاية،
وهي :الشرير (املعتدي) والواهب والباعث واألمرية والبطل والبطل الزائف واملساعد.
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ويف هذا اإلطار ميز بروب بني الشخصية والوظيفة ،إذ أن الشخصيات تتغري من حكاية ألخرى ،بينما تبقى
الوظيفة اثبتة .وهلذا فإن وظيفة واحدة قد تؤديها شخصيات خمتلفة ،كما أن الشخصية الواحدة يف احلكاية قد تكون هلا
أكثر من وظيفة.
وقد قام غرمياس بتطوير هذا النموذج من خالل النموذج العاملي الذي خيتزل وظائف بروب إىل ستة ،هي :الذات
واملوضوع واملرسل واملرسل إليه واملساعد واملعيق ،تربط بينها ثالثة أنواع من العالقات أو احملاور ،هي :عالقة الرغبة وعالقة
التواصل وعالقة الصراع.
يف هذا النموذج تعد الشخصية أيضا مفهوما جمردا يتمثل يف الوظائف اليت تؤديها داخل النص ،فميز غرمياس ،بناء
على ذلك ،بني العامل (الذي يدل على الوظيفة اجملردة للشخصية) واملمثل (الذي يشري إىل شخصية حمددة إنسانية أو
غري إنسانية)  ،إذ أن العامل الواحد قد يتم متثيله أبكثر من ممثل ،كما أن املمثل الواحد قد تكون له أكثر من وظيفة (عامل).
ومن مث ،ف إن النتيجة اليت ميكن االنتهاء إليها من ذلك :أن العوامل حمددة يف ستة ،بينما املمثلون ال حدود هلم.
وإضافة إىل ذلك ،فقد وسع غرمياس من مفهوم الشخصية ،لتصبح شاملة ،من خالل النموذج العاملي،
للشخصيات اإلنسانية واحليوانية واألفكار والقيم والعواطف واملؤسسات ...إي لكل ما يؤدي وظيفة من الوظائف الستة
اليت تساهم يف حتريك األحداث.
ويستند سعيد بنكراد إىل هذا التصور يف كتابه "السيميائيات السردية :مدخل نظري" من أجل اقرتاح خطة لدراسة
النموذج العاملي من خالل منظورين :النموذج العاملي بوصفه نسقا ،والنموذج العاملي بوصفه إجراء.
ب .1.النموذج العاملي بوصفه نسقا:
يف هذه املرحلة تتم دراسة النموذج العاملي من خالل حتديد العوامل الستة لغرمياس اليت تنتظم يف ثالثة أزواج تربط
بينها عالقات تتحدد من خالهلا ثالثة حماور .وهكذا يتم أوال :حتديد العوامل الستة ،واثنيا :حتديد احملاور.
وميثل غرمياس منوذجه على الشكل التايل:
املرسل إليه

املرسل
املوضوع
املساعد

املعيق

الذات

وبناء على هذا النموذج ميكن حتديد ثالثة حماور تربط بني األزواج ،وهي:
 حمور الرغبة :يضم الذات واملوضوع عرب عالقة رغبة حترك أحد طريف العالقة (الذات) للبحث عن اآلخر .وهوهلذا يعد أساسا لتطور األحداث يف النص السردي ،ففي غياب ذات تسعى لتحقيق رغبة ال وجود لنص سردي .ويشكل
هذا احملور أساسا ملا يطرأ على األحداث من حتوالت تسعى الذات من خالهلا إىل نفي حالة وإثبات أخرى .وهكذا ميكننا
أن نتصور شكلني للتحول تنتهي هبما احلكاية :ينتقل أوهلما من اإلثبات إىل النفي ،وينتقل الثان من النفي إىل اإلثبات.
الشكل األول يولّد حالة يستقر عليها امللفوظ السردي يف هناية احلكاية هي حالة االنفصال ،فنكون أمام ملفوظ سردي
انفصايل:
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ذ  Սم
أما الشكل الثان فيولّد حالة اتصال ،لنكون أمام ملفوظ سردي اتصايل:
ذ  Ոم
وهكذا ميكن قراءة التحوالت اليت خيضع هلا هذا احملور بكوهنا انتقاال من ملفوظ حالة منفصل إىل ملفوظ حالة
متصل ،أو العكس ،حبيث تتخذ التحوالت أحد الشكلني التاليني:
ذ  Սم

ذ  Ոم

ذ  Ոم

ذ  Սم

 حمور اإلبالغ :يضم املرسل واملرسل إليه ،أي الباعث على الفعل واملستفيد منه اللذين يؤطران خمتلف حتوالتالنص السردي وتتحدد قيمتهما من خالل وضعييت البداية والنهاية ،لكون األول هو الباعث على الفعل واملساهم يف حتريك
األحداث ،والثان هو املستفيد منه يف وضعية النهاية.
لكن احلقيقة أن العالقة بني هذين الطرفني ال تتم إال من خالل عالقتهما ابلذات واملوضوع :فاملرسل يطرح
موضوعا للتداول بتحفيزه للذات اليت تقتنع به فتمر إىل الفعل ،ببحثها عن حتقيق املوضوع الذي يستفيد منه املرسل إليه يف
النهاية.
 حمور الصراع :يضم املساعد واملعيق عرب عالقة حددها غرمياس يف عالقة الصراع .وتتحدد العالقة بني هذينالطرفني من خالل عالقتهما بطرف اثلث هو الذات .وإذا كان كل من املعيق واملساعد معطيني حمددين بشكل قبلي
وخارجي يف النصوص األسطورية واخلرافية اليت اشتغل عليها غرمياس ،فإن وضعهما يف النصوص السردية احلديثة ميتاز بنوع
من التعقيد ،إذ أن طبيعتهما تتولد يف كثري من األحيان من خالل حتوالت السرد .وهكذا قد جند مثال يف بعض األحيان
أن الذات قد تتحول إىل معيق لنفسها من خالل مسات تكتسبها أثناء حتوالت السرد متنعها من الوصول إىل موضوع
القيمة.
ب .2.النموذج العاملي بوصفه إجراء:
إذا كان املنظور األول يقدم النموذج العاملي بوصفه قانوان حيدد وظائف الشخصيات يف النص السردي ،فإن
املنظور الثان يدرس هذا النموذج يف حتققه النصي بوصفه خاضعا جملموعة من التحوالت ،أي أنه يتناول النموذج العاملي
يف صورته الدينامية .ويقرتح غرمياس أن يتم ذلك من خالل عنصرين مها :اخلطاطة السردية والربانمج السردي.
ب .1.2.اخلطاطة السردية :تنبين اخلطاطة السردية على مفهوم مركزي يف السيميائيات السردية هو مفهوم
التحوالت الذي ميكن تلخيصه يف أنه انتقال من نقطة "أ" (وضعية البداية) إىل النقطة "ي" (الوضعية النهائية) .وتنظر
السيميائيات السردية إىل أن سلسلة التحوالت اليت تقود من الوضعية األوىل إىل الثانية ليست عشوائية ،بل حيكمها منطق
وقوانني ضمنية اثبتة هي اليت حتقق هلذه التحوالت اتساقها وانتظامها .وحيدد غرمياس أربعة مراحل للخطاطة السردية هي:
التحريك واألهلية واإلجناز واجلزاء.
يعرف أبنه فعل يدفع إىل الفعل .وهو فعل صادر ابألساس عن املرسل وموجه إىل الذات لدفعها
 التحريكّ :إىل إجناز فعل التحول .وهذا الفعل الصادر عن املرسل (التحريك) قائم على اإلقناع الذي ينتج عنه "أتويل"
من قبل الذات (اقتناع وقبول) ،مث "إجناز" للفعل احلدثي .وهذا ما جيعله حلظة أساسية يف حتوالت أحداث
النص السردي.
5

 األهلية :تعد مقولة األهلية سابقة على الفعل وضرورية لتحقيق اإلجناز ،إذ ال يكفي أن تقبل الذات إبجنازالفعل حىت يتحقق هذا اإلجناز ،بل ال بد هلا من أهلية تؤهلها لذلك .وحيدد غرمياس لألهلية أربع صيغ ضرورية
لتحققها ،بعضها قد يكون سابقا على الفعل وبعضها اآلخر قد يتم اكتسابه أثناء عملية اإلجناز ،وهي :وجود
الفعل ومعرفة الفعل والقدرة على الفعل وإرادة الفعل .لكن بعض النصوص السردية احلديثة قد تطرح عالقة
مشكلة بني اإلجناز واألهلية ،حيث يكون الربانمج السردي للرواية يف بعض األحيان متمحورا حول حتقيق
األهلية بوصفها إجنازا هنائيا.
 اإلجناز :يعد غاية للخطاطة السردية تقوم فيه الذات إبجناز الفعل الذي يؤدي إىل حدوث سلسلة منالتحوالت أو امللفوظات السردية اليت ميكن تلخيصها يف ثالثة أساسية هي :املواجهة (بني ذ 1وذ 2من أجل
احلصول على املوضوع) ،واهليمنة (حيث حتقق فيه ذ 1نفيا لذ ،2أو العكس) ،واملنح (حبيث حتصل الذات
على موضوع القيمة) .وهو م ا يعين أن اإلجناز مبا هو ملفوظ فعل يؤدي إىل حتقيق ملفوظ حالة يف الوضعية
النهائية لتطور اخلطاطة السردية .ويف احلكاية الشعبية يؤدي اإلجناز وسلسلة التحوالت إىل نقل الذات من
حالة بدئية متتاز ابلنفي (النقص) إىل جالة هنائية متتاز ابإلثبات (االمتالء) ،وهو ما ال ينطبق ابلضرورة على
النصوص السردية احلديثة.
 اجلزاء :ميثل الوضعية النهائية اليت تستقر عليها اخلطاطة السردية .وهو يف الوقت نفسه يتضمن حكما علىمسري السرد ومآله ،كما أنه يؤشر على انفتاح العامل التخييلي للنص السردي على الواقع الفعلي.
ب .2.2.الربانمج السردي :يشري الربانمج السردي يف تعريف غرمياس إىل البنية اليت تنظم مراحل اخلطاطة
السردية وتضمن هلا متاسكها وانتظامها ،كما تضمن لفعل التحول غاية تتم برجمتها بشكل مسبق .ويتم تقدمي الربانمج
السردي يف صورتني :الصورة األوىل تقوم على جمموعة من التحوالت اليت تؤدي إىل انتقال الذات من وضعية بدئية منفصلة
فيها عن املوضوع (أو العكس) إىل وضعية هنائية متصلة فيها ابملوضوع (أو العكس) .ويتم هذا االنتقال عرب جمموعة من
األفعال املتسلسلة اليت تقود إىل حالة االتصال أو االنفصال .والصورة الثانية تقدم فيها الذات يف وضع صراع مع ذات
أخرى حول موضوع واحد .ويف هذه احلال نكون أمام برانجمني سرديني متعارضني :أحدمها للذات اليت متثل القيم اإلجيابية
(حسب السياق االجتماعي والثقايف) والثان لذات مضادة متثل القيم السلبية .ويعد حصول ذ 1على املوضوع تعبريا عن
انفصال ذ 2عنه ،والعكس صحيح أيضا.
ويرى سعيد بنكراد (السيميائيات السردية :مدخل نظري) أن االهتمام بسرد برانمج سردي حمدد واإلعراض عن
مستمدا من السياق الثقايف .وينطبق هذا األمر أيضا على الشخصية السردية اليت
الربانمج املضاد ميثل اختيارا إيديولوجيا َ
تعرب عن نسق ثقايف ،وليست جمرد عنصر بنيوي حييل على داخل النص.
 )4الفضاء الحكائ:
تعددت التعريفات اليت أعطاها النقاد ملفهوم الفضاء احلكائي .لكن أبرزها تعريف جوليا كريستيفا ملا تسميه
"الفضاء اجلغرايف" ،وهو مبعىن املكان الذي تدور فيه أحداث النص .وترى كرستيفا أن هذا الفضاء جيب أن يدرس دائما
يف عالقته مبكوانت النص األخرى ،من جهة ،وابلثقافة السائدة يف عصره ،من جهة أخرى ،إذ أن لكل عصر ولكل جمتمع
ثقافته ورؤيته للعامل ،أو ما تسميه إبيديولوجيم العصر .وبذلك تربط الفضاء ابلتناص .أي أن دراسته جيب أال تكون دراسة
نصية مغلقة ،بل جيب أن تتم يف عالقته ابلنصوص األخرى وبثقافة العصر عامة.
وتكمن أمهية الفضاء اجلغرايف (املكان) يف أنه خيلق اإليهام بواقعية األحداث .هلذا جند يف الرواايت الواقعية اهتماما
بدقة حتديد املكان ومعامله ،مثلما الحظ هنري مرتان على رواايت بلزاك ،ومثلما جند يف رواايت جنيب حمفوظ ،حيث يربط
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القارئ بني واقعية الفضاء املكان وواقعية األحداث ،إضافة إىل أنه يساهم يف تشكيل معىن النص ،حيث حيدد العصر
وعادات الشخصيات وطريقة تفكريها وعيشها ،كما يقدم معلومات عن مستواها االجتماعي ...
ومتتاز السرود التقليدية عامة ابستهالهلا بتحديد املكان ووصفه قبل االنتقال إىل السرد ،أما يف السرد احلديث
(كما هو الشأن يف الرواية اجلديدة) فيسلك الكتّاب طريقتني لتجديد أسلوب تعاملهم مع املكان ،وذلك إما بتهميشه وإما
ابملبالغة يف وصفه بشكل يطغى على األحداث والشخصيات ويزيح السرد عن مكانته ،فيؤدي األمر يف الطريقتني معا إىل
تشويش املعىن.
 )5الزمن الحكائ:
يقوم النص السردي على كسر التطابق بني الرتتيب الطبيعي لألحداث وترتيبها داخل القصة من عدة أوجه:
 −أوال :من حيث الفرق بني املدة اليت يستغرقها سرد األحداث وبني املدة اليت يتطلبها حصوهلا يف الواقع
(فبعض النصوص الروائية حتكي عن أجيال متعددة)،
 −اثنيا :من حيث الفرق بني ترتيب األحداث يف الواقع (أو ما يفرتض أنه واقع) وبني ترتيبها يف النص
 −اثلثا :من حيث ما يتطلبه السرد نفسه من ترتيب لألحداث اليت قد تقع يف زمن واحد واليت ال ميكن
سردها دفعة واحدة ،بل يتم ترتيبها حسب اختيار السارد.
هلذا السبب يتم التمييز داخل النص السردي بني جتليني للزمن احلكائي مها :زمن القصة الذي خيضع للتتابع
املنطقي لألحداث وزمن السرد الذي ال خيضع له ابلضرورة ،فيبىن يف الغالب على املفارقة .ويقرتح جريار جنيت دراسة
زمن السرد من خالل حمورين مها :املفارقة واإليقاع الزمين ،حبيث تتحقق املفارقة بواسطة تقنيتني تكسران التتابع اخلطي
لألحداث مها :االستباق واالسرتجاع .فاألول يشري إىل انتقال السرد حنو املستقبل وسرد أحداث ملا تقع بعد ،بينما يشري
ّ
الثان إىل سرد أحداث وقعت يف املاضي ابالعتماد على ذاكرة السارد أو الشخصية.
ويقرتح جنيت دراسة اإليقاع الزمين من خالل عدة تقنيات تكسر التطابق بني زمن السرد والزمن الواقعي لألحداث
هي :اخلالصة والوقفة والقطع واملشهد .فاخلالصة تدل على تكثيف أحداث ذات امتداد زمين طويل يف بضعة أسطر.
وتدل الوقفة على التوقف عن السرد ،ويكون ذلك غالبا من أجل الوصف .أما القطع فيتم حبذف فرتات زمنية ،وقد كان
مصرحا به يف الرواايت التقليدية ،كالقول" :بعد شهر "...لكنه أصبح خفيا غري مصرح به يف الرواايت اجلديدة .وأما املشهد
فيقصد به املقطع احلواري الذي يؤتى به يف سياق السرد.
 )6صيغ الرسد:
تدل الصيغة يف السردايت البنيوية على الطريقة اليت ينقل هبا السارد أقوال اآلخرين .ويف هذا اإلطار مييز جريار
جنيت بني نوعني من صيغ احلكي مها :حمكي األحداث وحمكي األقوال .يف النوع األول تقدم األحداث عن طريق احلكي
الذي يتواله السارد ،أما يف النوع الثان فتقدم بواسطة كالم الشخصيات .وهو ما مساه تودوروف ابحلكي (كالم السارد)
والعرض (كالم الشخصيات).
مع أنه جتب اإلشارة إىل أن التمييز بني هاتني الصيغتني يعتمد على السرد الكالسي الذي يقوم على احلكي يف
الرواية التارخيية والعرض يف الدراما ،بينما ميتاز السرد احلديث ابلتداخل بني الصيغتني وصعوبة التمييز بينهما ،إضافة إىل
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وجود صيغ أخرى أبرزها الوصف .ومن مث ميكن احلديث يف النص السردي عن صيغ متعددة ميكن اإلشارة منها إىل :السرد
(كالم السارد) واحلوار (كالم الشخصية) والوصف.
وقد ميز جريار جنيت بني الوصف والسرد بكون الوصف يكون تشخيصا للشخصيات أو األشياء ،بينما يتعلق
السرد بتقدمي أفعال وأحداث .لكنه يربز مع ذلك أن هناك تداخال بينهما ،حبيث ميكن أن جند وصفا خالصا بدون سرد،
بينما يصعب أن جند سردا ال يتضمن الوصف ،إذ ال بد أن يتضمن كل سرد ذكرا ألشياء أو أشخاص تكون له محولة
وصفية.
وإذا كان السرد عرضا لألحداث ،فإن للوصف وظائف متعددة منها :تعطيل السرد وتشكيل املعىن ،إضافة إىل
وظيفته اجلمالية.
أما احلوار فهو عرض لألحداث عن طريق ترك الكالم للشخصيات .ويتخذ هذا الكالم شكلني ابرزين مها:
املونولوج (احلوار النفسي) والدايلوج (احلوار اخلارجي بني الشخصيات).
خاتمة:
هذه أهم العناصر اليت نقرتحها لتحليل النص السردي من منظور بنيوي ،مع اإلشارة إىل أن املنهج البنيوي ال يقدم
سوى وجهة نظر واحدة للتحليل .وهي ،بال شك ،غري كافية لإلحاطة ابلنص من جوانبه كلها ،إذ ال بد من إدماج العوامل
املسامهة يف إنتاجه وتلقيه .ويف هذا اإلطار يقول الناقد محيد حلمدان" :إن أي حماولة لتحديد مدلول ما يف اخلطاب السردي
ينب غي أن أتخذ بعني االعتبار تلك العالقات السياقية اليت تربط اجلمل أو الكلمات ابلفقرات والفصول ،مث مبجموع النص
السردي .وال يستثىن من ذلك احمليط الثقايف والسوسيونفسي ،حني يتم االنتقال إىل التأويالت .لكل هذا ،فالبحث يف
املدلوالت السردية ابعتماد السياق الداخلي وحده ال يفي دائما ابملراد ،وأن استحضار اخلارجيات يفرض نفسه إبحلاح"
(مهارات حتليل البنيات السردية ،محيد حلمدان).
وهلا السبب فإنه جي ب عدم إغفال أمهية املناهج األخرى يف حتليل النص ومنها :املناهج السياقية املختلفة ونظرية
التلقي والنقد الثقايف...
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